
دعوة
يوم جودة البيئة العاملي

املثلث اجلنوبي يقود التغيير اخلضر
ندعوك للمشاركة في احلدث املركزي ليوم جودة البيئة العاملي والذي سيقام في 
قلنسوة, مدرسة الزهراء وذلك يوم الثالثاء 5 حزيران بني الساعة الواحدة حتى 

الثالثة. يوم جودة البيئة العاملي يتميز في اخلامس من حزيران في كل سنة بجميع 
انحاء العالم  في احداث شعبية وجماهيرية تعمل على التجسير  بني احمللي والعاملي 

في مواضيع بيئية مختلفة.

اللقاء  في مدرسة الزهراء في قلنسوة  يتمحور حول "التجديد البيئي واملشاركة 
اجلماهيرية" ويقام مبشاركة وحدة جودة البيئة في املثلث اجلنوبي ومنظمة العدل البيئي.

برنامج اللقاء

w افتتاحية
السيد عبد الكرمي جمل- نائب وقائم باعمال رئيس بلدية قلنسوة

السيد كمال غزاوي- مدير وحدة البيئة – املثلث اجلنوبي
ممثل\ة عن منظمة العدل البيئي

السيدة مزنة طيبي مفتشة قلنسوة

رئيس املؤمتر د. ثابت ابو راس- منظمة العدل البيئي
ندوة ونقاش في موضوع » الطاقة اخلضراء في املدرسة- اسطح الطاقة الشمسية 

)تفصيل املشاركني سينشر الحقا(
"الوثيقة البيئية'" االعالن عن مبادرة لوثيقة بيئية بني اجليل اليافع وبني رؤساء البلديات 

من اجل مستقبل اخضر ومتواجد فيمنطقة املثلث اجلنوبي
عرض فني- طالب مدرسة الزهراء في عرض فني بيئي, العزف على االت العزف 

املصنوعة من النفايات.
تلخيص

رؤساء البلديات, املديرون, املعلمون, جلان االباء الفعالة , قادة جودة البيئة في املنطقة 
مدعوون للمشاركة معنا في يوم البيئة العاملي لسنة 2012.

باحترام
مدير وحدة البيئة في املثلث 

اجلنوبي
كمال غزاوي

 مديرة مدرسة 
الزهراء - قلنسوة
ماجدة ناطور

 مديرة منظمة
العدل البيئي

كرميت لوبنوف

 

הזמנה
 יום איכות הסביבה הבינלאומי

המשולש הדרומי מוביל שינוי ירוק

הינך מוזמן/ת לקחת חלק באירוע המרכזי של יום איכות הסביבה 

הבינלאומי שיתקיים בקלנסווה, בבית הספר אלזהאראא ביום שלישי, 

5 ביוני בין השעות 13 – 15. יום איכות הסביבה הבינלאומי המצוין 

מדי שנה בעולם בתאריך ה- 5 ביוני, באירועים ציבוריים הקושרים בין 

הגלובאלי למקומי בנושאי סביבה. 

  
הארוע בבית הספר אלזהראא בקלנסווה יעמוד בסימן "התחדשות סביבתית 

ומעורבות קהילתית", והוא מתקיים בשיתוף  איגוד ערים לאיכות הסביבה 

במשולש הדרומי והאגודה לצדק סביבתי. 

תכנית האירוע 

ברכות

מר עבד אלכרים ג'מל  סגן ומ.מקום ראש עיריית קלנסווה

גב' מוזנה טיבי מפקחת היישוב.

מר כמאל גזאווי, מנהל איגוד ערים לאיכות הסביבה משולש דרומי  

נציג/ה האגודה לצדק סביבתי

יו"ר הכנס: ד"ר תאבת אבו ראס, האגודה לצדק סביבתי

פאנל דיון - בנושא "אנרגיה ירוקה בבית הספר – גגות סולאריים" 

)פירוט המשתתפים יפורסם בהמשך(

"אמנה סביבתית" – הכרזה על יוזמת אמנה סביבתית בין הדור הצעיר 

לבין ראשי היישובים למען עתיד ירוק ומקיים לאזור המשולש הדרומי

מופע אמנותי  - תלמידי בית הספר אלזהראא קלנסווה במופע אמנותי  

אקולוגי, תזמורת על כלי נגינה העשויים מפסולת

דברי סיכום

ראשי רשויות מקומיות, מנהלים, מורים, פעילים בוועדי הורים, שוחרי איכות הסביבה 

באזור מוזמנים לקחת חלק ולהשתתף איתנו ביום הסביבה הבינלאומי לשנת  2012.

    

מצפים לראותכם,
מנהל איגוד ערים לאיכות 
הסביבה המשולש הדרומי

כמאל גזאווי

מנהלת בית הספר 
אלזהראא קלנסווה

מאג'דה נאטור

מנהלת האגודה 
לצדק סביבתי
כרמית לובנוב
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